Verslag Kinderraad vergadering
Verslag:

nr. 2

Verslaglegging: meester Henk

1. Agenda
Juf Carla is afwezig. Meester Henk leidt de vergadering.
We bekijken welke punten we vandaag bespreken.
Leon is deze vergadering de tijdbewaker.
2. Het verslag
We bespreken het verslag van de 1e vergadering.
Er staan twee foutjes in de tekst. Meester Henk past de tekst aan.
De nieuwe tekst komt op de website.
De actiepuntenlijst
We bespreken de actiepuntenlijst.
1. In de groepen 1-2 vragen naar een afvalbak voor het plastic afval.
In de groepen 1-2 is geen afvalbak voor het plastic afval, omdat dit te veel tijd kost.
We besluiten dat er geen afvalbak voor de groepen 1-2 komt.
De groepen 8a, 7-8b en 7a geven dit door aan hun parallelgroep.
2. Bij groep 7-8 een afvalbak voor het plastic afval regelen en de meester helpen om eraan
te denken.
Er is nu een afvalbak voor het plastic afval in groep 7-8. De hulpjes hebben de taak gekregen
om te controleren of het afval wordt gescheiden.
3. Elke groep: denken aan het inzamelen van plastic afval in de goede afvalbak.
Groep 5a: De hulpjes controleren of het afval goed wordt gescheiden.
Groep 5-6b: Het scheiden van het afval gaat goed. Er wordt beter op gelet.
Groep 6a: Het scheiden van het afval gaat nog niet echt goed.
Groep 7a: Er wordt beter gelet op het scheiden van het afval.
Groep 7-8b: Het scheiden van het afval gaat al beter.
Groep 8a: Het scheiden van het afval gaat heel goed.
We spreken af dat de leden van Kinderraad het scheiden van het afval in de gaten houden.
Als het scheiden van het afval niet goed gaat, bespreken zij dit in de groep.
4. Oplossingen bedenken om geen ballen meer kwijt te raken.
Groep 5a: Elke groep een eigen bal. Zelf verantwoordelijk zijn voor de bal.
Groep 5-6b: Aan de juf/meester vragen of je een bal mag lenen en de juf/meester laten
controleren of de bal terug is.
Groep 6a: Elke groep een eigen bal + een kaartjes systeem, zodat je snel kan zien of de bal
terug is.
Groep 7a: Elke groep een eigen bal.
Groep 7-8b: De kinderen nemen een eigen bal van huis. De bal blijft in de klas. Dit gaat goed.
Groep 8a: De groepen 7-8b + 8a spelen samen met één bal die van huis wordt meegenomen.
Dit gaat goed.
We spreken af:
- Elke groep krijgt een eigen bal. Meester Henk zorgt daarvoor.
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Op de bal komt met stift te staan van welke groep de bal is.
De bal wordt in de eigen klas bewaard.
Als de bal kwijt raakt of stuk gaat, wordt een bal van thuis meegenomen.
Als de bal op het dak of in de boom komt, wordt de conciërge gevraagd de bal te pakken.
De ballenbak gaat weg, omdat die niet meer nodig is.

5. De groepen 1-2 vragen of ze aan energie besparen denken en wat ze doen.
- Groep 1-2a (door groep 8a):
Als de kinderen buiten de klas zijn gaan de lichten uit en het digibord wordt
vaker uitgezet als het niet wordt gebruikt.
- Groep 1-2b (door groep 7-8b):
Als de kinderen buiten de klas zijn gaan de lichten uit en wordt het digibord
In de bespaarstand gezet.
- Groep 1-2c (door groep 7a):
Als de kinderen buiten de klas zijn, gaan de lichten uit en het digibord uit.
6. Meneer Johan vragen om de banken en balk buiten vast te schroeven.
- Danique en Job hebben meneer Johan gevraagd om de banken en balk vast te schroeven.
Meneer Johan heeft gezegd dat hij dit niet mag doen, maar dat de gemeente dit doet.
Het is niet duidelijk of de banken en balk nu wel vastgeschroefd zijn. Danique en Job vragen
dit aan meneer Johan. Als de banken en de balk niet goed vastzitten, vragen Danique en
Job aan meneer Johan om dit door te geven aan meester Henk. Hij kan dan de gemeente
vragen om dit te doen.
7. Wanneer worden de spellen op het schoolplein geschilderd?
- Dit gebeurt in het voorjaar, zodra de tegels droog zijn. Het is in deze periode van het jaar te
nat.
8. Deze keer maken we de foto van de Kinderraad.
- We besluiten aan het eind van de vergadering per groep een foto te maken.
Omdat Liza niet aanwezig is, zorgt Lieke ervoor dat zij maandag 7 november naar meester
Henk gaan om op de foto te gaan.
Meester Henk maakt van alle foto’s een fotoboek en zet dit op de website.
3. Uit de (partner-) groepen?
- Groep 5a:
In de groep wordt er goed op gelet dat de luizenzakken worden gebruikt.
De luizenzakken die niet worden gebruikt worden van de kapstok gehaald. De kinderen
moeten dan alsnog de jas in de luizenzak doen.
Misschien is dit ook een goed idee voor de andere groepen?
- Groep 3a (door groep 6a):
Kunnen er schommels op het grote schoolplein komen?
Dit kan niet, omdat:
- er alleen nieuwe speeltoestellen kunnen komen als een ander speeltoestel weg gaat
- dit te gevaarlijk is
- er geen ruimte is om de schommels neer te zetten.
- Groep 6a:
Kan er een spiegel in de wc komen?
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Er worden geen nieuwe spiegels opgehangen, omdat we op school geen spiegel nodig
hebben. In sommige wc’s hangen wel spiegels. Deze hangen wel hoog. Het is voor veel
kinderen moeilijk om erin te kijken.
Meester Henk weet niet waarom de spiegels in sommige wc’s hangen.
4. De volgende vergadering.
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 9 december.
5.

Sluiting van de vergadering

Wie doet wat voor de volgende vergadering?
Nr. Wat
6
Aan meneer Johan vragen of de banken en
balk buiten vast zitten.
Als dit niet zo is, dan aan meneer Johan
vragen of hij dit wil doorgeven aan
meester Henk
8
Lieke zorgt dat zij maandag 7 november
samen met Liza naar meester Henk gaat,
zodat zij op de foto gaan voor het
fotoboek van de Kinderraad
9
Fotoboek van de Kinderraad op de
website plaatsen
10 De tekst van verslag 1 aanpassen en de
goede tekst op de website plaatsen
11 Aan de groepen 1-2 doorgeven dat er
geen afvalbak voor plastic afval in de
groepen 1-2 komt.
12

13

14
15
16
17

18
19

De leden van Kinderraad houden in de
gaten hoe het scheiden van het afval in de
groep gaat. Als het niet goed gaat bespreken zij dit in de groep.
In de groep en parallelgroep vertellen wat
er is besloten over de ballen en de
ballenbak.
Zorgen dat elke groep een eigen bal krijgt.
Ballenbak opruimen
Spellen op het schoolplein laten schilderen
Idee in de groep bespreken:
Elke dag controleren of de luizenzakken
worden gebruikt. Zijn er lege luizenzakken
deze door de kinderen laten gebruiken.
Doorgeven aan groep 3a dat er geen
schommels op het grote plein komen.
Doorgeven aan groep 6a dat er geen
spiegels in het toilet komen.

Wie
Danique +Job

Wanner
11 november

Lieke

7 november

Meester Henk

7 november

Meester Henk

7 november

Afgehandeld

Danique en Job, 11 november
Daphne en
Bram en Britt en
Niels
Kinderraad
Hele
schooljaar

Kinderraad

11 november

Meester Henk
Meester Henk
Meester Henk
Kinderraad

14 november
11 november
Voor 1 april
Voor volgende
vergadering

Leon en Nynke

11 november

Leon en Nynke

11 november
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